
                                                                                                                  
   [الشارح الشيخ مصطفى مبرم]                                                                                 [الدرس األول] 

 

 

1 

  



                                                                                                                  
   [الشارح الشيخ مصطفى مبرم]                                                                                 [الدرس األول] 

 

 

2 

 

 
إىل يوم  كثريا    احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله و صحبه و سلم تسليما

 الّدين أّما بعد:

اهلجرة فهذا هو اجمللس السابع عشر من جمالس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار 
ملقرر، أال وهو كتاب:  ُلمَعة العلمية، وهو اجمللس األول من الكتاب الرابع املقروء يف هذا ا

رمحه - سيدامة املقدّ ين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قُ فق الدّ موّ عتَقاد لإلمام : اال
 -اهلل تعاىل

 و تقدم معنا أنّه سيضطرد معنا مقدمتان يف ابتداء كّل درس:

 المقدمة األولى:متعلقة بالُمَصِنف.

 المقدمة الثانية : متعلقة بالُمَصَنف.

فأّما املقدمة األوىل فهي ترمجة خمتصرة ملصِنف الكتاب املقروء ، تُ َعِرف به، وإن كانت ليست 
 ترمجة ضافية، تقوم حبّقه على من وراءه من أّمته .

 اسمه ونسبه :

 وأبعتَقاد ، فهو العالّمة، الفقيه، األصّويل، َعة االهذا الكتاب الذي هو :  ُلمفأّما مصنف 
، نسبة  إىل بالد سيويلقب باملقدّ ، دامة بن مقدام حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قُ 

أهنى النسابون نسبه إىل أمري املؤمنني عمر بن الدمشقي، الصاحلي، و  املقدس، مّث هو أيضا  
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: العمري، ألنّه ينسب إىل العمري، فيقال فيه أيضا   فإنّه أيضا   -رضي اهلل عنه-اخلطاب 
 .-رضي اهلل عنه وأرضاه–منسوب إىل عمر بن خطاب 

 ه:ولدم

ن سنة شعبايف شهر  هاعيل من قرى نابلس بفلسطني، وكان مولدجبمّ  -عليه رمحة اهلل-ولد
 (.ه 145إحدى وأربعني ومخسمائة من اهلجرة )

جبّماعيل، وهو من علماء احلنابلة،  وكان والده خطيبا  يف كنف والده،  -عليه رمحة اهلل–نشأ 
 مبادئ العلم. -رمحه اهلل تعاىل–ُعِرف بصالحه، وزهده، وفقهه، وعنه تلقى إبنه إبن قدامة 

 رحلته لطلب العلم:

كغريه من أهل العلم كانوا يبدؤون بأخذ العلم يف بالدهم، مّث يرحلون   -رمحه اهلل-ابن قدامة
ستوىل امن فلسطني عندما  -رمحه اهلل–رحتاله إيف طلب العلم، وحتصيله، وأخذ، وكان بداية 

 سنةوكان ذلك وأهل بيته  ،فهاجر منها مع والده ،ون على األرض املقدسةيّ الصليبالفرنج 
مسجد أيب يف  واونزل ،عشر سننيعلى هذا عمره ( و ه 115 مخسني و مخسمائة )إحدى و 

هذه  -رمحه اهلل–واستغل املوفق ابن قدامة ، انتقلوا إىل اجلبل مثّ ، حنو سنتنيوأقاموا به صاحل 
 ،رقي يف الفقه احلنبليوحفظ خمتصر اخلِ  ،ع الكثري من األحاديثوسَِ  ،ة فحفظ القرآناملدّ 

 يف كتابه احلافل: املغين ،-رمحه اهلل-وهذا املختصر هو الذي شرحه بعد ذلك ابن قدامة
،  (ه165 إحدى وستني و مخسمائة ) إىل العراق مرتني كانت األوىل سنةبعد ذلك ارحتل 

أربع وسبعني  إىل البيت احلرام سنة ، حجّ ( ه165 ) سبعة وستني ومخسمائة واألخرى سنة
ة اليت أرادها لطلب هبا املدّ  وأتّ  ،مث رجع مع وفد العراق إىل بغداد (،ه  154ومخسمائة )

هبا، وابتدأ تصنيف كتابه املغين يف  إىل دمشق واستقرّ  -عليه رمحة اهلل- العلم، رجع بعد ذلك
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، وهو كتاب مطبوع، حافل، -عليه رمحة اهلل-مّث أجنزه ،تلك املرحلة اليت شرح هبا اخلرقي
 يرجع إليها املتخّصصون يف علم الفقه، وعلوم الشرعية. وموسوعة من املوسوعات

 مشايخه:

العلم على ثلة كبرية من املشايخ، أو الشيوخ، والعلماء، كما هي  -رمحه اهلل-أخذ ابن قدامة
 العادة يف تلك األزمان منهم:

  َالذي تفقه على مذهب اإلمام أمحد أدركه  يالينالشيخ عبد القادر بن عبد اهلل اجل
وقد  -رمحه اهلل- حىت قال ابن قدامة ،يف بغداد يف آخر حياته -رمحه اهلل-املوفق 

كما ذكر  ا مدرسته" نَ ن َ كَ "أدركناه يف آخر عمره، فأس  القادر:  سئل عن الشيخ عبد
 ابن العماد يف شذرات الذهب.

 :وكان  ،عبد اهلل املغيث بن زهري بن علوي احلريب احلنبلي وممن لقيهم أيضا الشيخ
 .-عليه رمحة اهلل- ث بغدادحمدّ 

  وهو املعروف بأيب  ،نصر بن فتيان بن مطر النهرواين: الشيخوممن لقيه ابن قدامة
 الفتح.

 تالميذه:أّما 

 فقد تتلمذ عليه عدد كبري من العلماء الذين خترجوا عليه ومن أشهرهم:

  ّوله شرح على  ،بالقراءاتري بكوهو إمام عامل   ،ة املقدسيأبو شامّ  ينشهاب الد
من  -عليه رمحة اهلل-وهو  ،وعلى غريها من الكتب ،الشاطبية وعلى عقيلة األتراب

 أفراد أهل الشام يف العلم يف زمانه.
   الشيخ أمحد بن حممد : -رمحه اهلل –ممن أخذ عن ابن قدامة املقدسي  ومنهم أيضا

 .الغين املقدسيبن عبد 
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 الشيخ إسحاق بن إبراهيم بن حييي الشقراوي ومنهم. 
  الشيخ عبد الرمحن بن إبراهيم املقدسيو. 
  الشيخ عبد الرمحن بن إساعيل املقدسيو. 

 .من األئمةتتلمذ عليه كثري واملهم أنّه قد لقيه و 

  مؤلفاته :

علوم الشرع فون يف فإهّنم كانوا يصنّ  ،ا يف تلك األزمانكثرية كما هي عادة أهل العلم أيض  
وإن كانت مصنفات ابن قدامة الكثرية يف ، واعتقاد ا. ولغة   ا،ا، وفقه  ، وحديث  أصوال  املختلف، 

 الفقه فمنها:

 براوية وهو كتاب على مذهب اإلمام أمحد  ،العمدة على مذهب اإلمام أمحد هكتاب
 كتاب خمتصر.واحدة،  

  ها يف الفقةكلّ ؛  املغينوكتاب الكايف، وكتاب اهلادي، وكتاب املقنع، وكذلك كتاب. 
 الذي شرحه فيه كتاب خمتصر اخلرقي. كتاب املغين: وأجّلها، وأعظمها ،وأكربها 

 روضة الناظر. كتاب أصول الفقة: مصنفاته يفو 

  كتاب فضائل الصحابة له  وكذلك. 
 ،االستبصار يف و التوابني واملتحابني يف اهلل، كتاب و  الرقائق واآلداب: منهاج القاصدين

 نسب األنصار.
   كما ساه   ويسمى أيض ا باالعتقادعتقاد كتابنا هذا الذي هو:كتاب ملعة االوكذلك

 .-رمحه اهلل تعاىل-طائفة ممن ترجم البن قدامة
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"ما رأيت أثىن عليه كثري من أهل العلم ممن ترجم له، ومنهم أبو عمر بن الصالح، فإنه قال: 
ما دخل الشام بعد األوزاعي أفقه " وكذلك يقول أبو العباس ابن تيميةمثل الشيخ املوفق"، 

"الفقيه اإلمام حدَّث بدمشق، أفىت، فقال:  -رمحه اهلل-، وأما املنذري من الشيخ املوفق"
 -عليه رمحه اهلل-، وأما الذهيب ودرَّس، وصنَّف يف الفقه وغريه مصنفات خمتصره ومطولة."

"شيخ ، وقال احلافظ ابن كثري: "أحد األئمة األعالم، صاحب التصانيف."فقال فيه: 
، وهذا أيض ا كثري اإلسالم إماٌم، عاملٌ، بارٌع، مل يكن يف عصره وال قبل دهره مبدٍة أفقه منه."

 .-عليه رمحة اهلل ومغفرته-يف كتب أهل العلم الذين ترمجوا البن قدامه املقدسي 

د عمر من االشتغال بالعلم وطلبه والتصدي لإلفتاء والتدريس والتأليف واجلهاد أما وفاته فبع
ذكروا يف ترمجته  -وإن كنت مل أحرر هذا–، ذكروا يف ترمجته -تبارك وتعاىل-يف سبيل اهلل 

أنه كان ممن جاهد مع صالح الدين األيويب يف  -إن مل أهم، وحيتاج هذا إىل حترير-أنه كان 
 دس. بيت املق ةستعادإ

يف يوم عيد  -عليه رمحة اهلل-إىل الدار اآلخرة فتويف  -رمحه اهلل تعاىل-بعد هذا العمر، انتقل 
ه( بعد أن ترك هذا العلم العظيم الذي يعرفه املعتنون  626الفطر سنة عشرين وستمائة )

 بالعلم وطلبه. 

املَصنَّف، فإن هذه هذا ما يتعلق مبَُصنِّف هذه الرسالة، أما هذه الرسالة وهو ما يتعلق ب
 -رمحهم اهلل تعاىل-وقد اعتىن هبا العلماء  ،الرسالة، أو هذا املَصنَّف متعلٌق بأبواب العقيدة

وخصوص ا يف هذا العصر، شرح ا، وتعليق ا، وبيان ا، وأما يف العصور املتقدمة مذ تصنيف 
يسمى بالسماع، ، فقد كان عادهتم أهنم يقرأون هذه املتون، وهو ما -رمحه اهلل-املصنف 

فيسمعوهنا على الشيوخ، ويكتفون بذلك، وهذا حاصل يف كثري من كتب العلم وأنواع 
 العلوم.
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شرح هذا الكتاب، وهذا املصنف مجلة من أهل العلم من املعاصرين، ومن أشهر الشروح 
، وكذلك شرحها -عليه رمحة اهلل-املتداولة: شرح الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني 

يخ العالمة صاحل بن فوزان الفوزان، وهذان الشرحان مطبوعان واحلمد هلل، وهلا شروٌح الش
 أخرى كثرية. 

وأحب أن -ما يتعلق مبقصد املصنِّف، وهو أيض ا مقصد سائر املصنفني ولعلكم تذكرون 
 -رمحه اهلل-أننا ذكرنا يف أول اجملالس قول العالمة عبد اهلل بن عبد العزيز العنجري  -تتذكروا

كما ذكرنا -حني قال بأن مما يعني على فهم الكتب معرفة مقاصد املصنفني وهذه املقاصد 
 : -من قبل

 .إما أن ينص عليها ذلك العامل  -5

 . أو أن تُعلم من خالل السرب واالستقراء لكتابه -2

أو أن يأخذ هذا من عنوان الكتاب الذي نص عليه كما هي طريقة كثرٍي من العلماء.  -3
من األبوب اليت تشرتك فيها مقاصد املصنفني، فإن املصنفني يف  -عتقادباب اإل–هذا الباب 

الكتب املختصرة يف العقائد على طريقة أهل السنة واجلماعة، هلم مقاصد، والكتب املصنفة 
منها  ،؛ منها املختصر،ومنها املتوسط، ومنها املطولكثريٌة جدا    -هو معلوم كما-يف العقيدة 

املسند، ومنها غري املسند الذي يذكر األسانيد كالتوحيد البن خزمية، والتوحيد البن منده، 
وما أشبهها وهو كثري؛ وإما أن تكون جمردة خمتصرة، وهذه إما أن تكون منظومة، وإما أن 

 تكون منثورة. 

 مقصد المصنفين في باب االعتقاد؟  ما هو

على هذا املقصد يف شرحه على األصفهانية،كتاب  -رمحه اهلل-نص شيخ اإلسالم ابن تيمية 
هذا، كتاٌب أشعرٌي، ملا دخل شيخ اإلسالم مصر طلب منه أن يشرحه، فشرحه  األصفهانية
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يف هذا -عليه رمحة اهلل -عتقاد السلف، قال شيخ اإلسالم  ما فيه من خمالفات إلوبنّي 
مبين ا مقاصد العلماء يف التصنيف يف الكتب  -الذي هو شرح األصفهانية-الكتاب العظيم 

: -رمحه اهلل تعاىل-قال  -انتبه هلذا واضبطه، وسنعلق عليه بعد متامه-املختصره يف العقيدة 
، على مذهب أهل السنة واجلماعة أن يذكروا ما "ومن شأن املصنفني يف العقائد املختصره

هكذا عندي يف النسحة اليت -متيز به أهل السنة واجلماعة عن الكفار، واملبتدعني فيذكروا 
فيذكروا إثبات الصفات، وأن القرآن كالم اهلل غري خملوق وأنه تعاىل يُرى  -طبعتها دار الرشد

وغريهم، ويذكرون أن اهلل خالق أفعال العباد، وأنه مريد يف اآلخرة خالف ا للجهمية من املعتزلة 
جلميع الكائنات، وأنه ما شاء اهلل كان، وما مل يشأ مل يكن، خالف ا للقدرية من املعتزلة 

ويذكرون مسائل األساء واألحكام والوعد والوعيد، وأن املؤمن ال يكفر مبجرد  ،وغريهم
واملعتزلة، وحيققون القول يف اإلميان، ويثبتون الوعيد  الذنب وال خيلد يف النار، خالف ا للخوراج

ألهل الكبائر جممال  خالف ا للمرجئة، ويذكرون إمامة اخللفاء األربعة، وفضائلهم خالف ا للشيعة 
انتهى كالم شيخ اإلسالم من شرحه على األصفهانية، وقد رأيت يف من الرافضة وغريهم." 

وأمجل طريقة املصنفني يف  فوائد العظيمة اليت خلص هبا،ما ساقة وذكره، أنه ذكر مجلة  من ال
فإذ ا املتون املختصرة فيها تقرير لعقيدة السلف الصاحل يف هذه  ،املتون املختصرة يف العقيدة

األبواب اليت خالفهم فيها الفرق، مع أهنم ال يتعرضون لعقائد هذه الفرق، ألن املراد هو 
ي ليس من مصلحته أن يعرف القول املخالف لقول تقرير عقيدة السلف، والطالب املبتد

، -يف العقيدة على اخلصوص-أئمة السنة. وهلذا إذا ضبط طالب العلم الكتاب املختصر 
وكذلك يف سائر العلوم، فإنه يستطيع أن مييز ما خالف هذا املعتقد، وأن يكون عنده فرقان 

ولة اليت هي مبنية على النقد ، خبالف الكتب املطهيفرق به، بني اعتقاد السلف وما خالف
والرد واليت قد يتوسع فيها العلماء يف ذكر بعض األقوال اليت يقررون فيها عقيدة أهل السنة 

 أن يضبط طالب العلم عقيدة السلف بكتاب خمتصر بعيدا  واجلماعة، فينبغي أن يُتنبه هلذا 
مما يعينه ويساعده على فهم  فإن هذا  ،عن األقوال املخالفة ألهل السنة واجلماعة هلذا الباب
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ولذلك عكف  .وكذلك على كالم األئمة ،-عليه الصالة والسالم-كالم اهلل وكالم رسوله 
وهي مبثابة املدخل إىل معرفة   ،العلماء من املتأخرين على كتب األئمة الذين جاؤوا قبلهم

 أئمة  ككتب  ،لكتب املتقدمةافإذا هجم طالب العلم على بعض  ،ئمة السلفأكالم 
وعدم التمييز  ، من الفهمريفإنه سيفوته شيء كث، ردوا هبا على صناديد املبتدعة يتالسلف ال

 بسبب أنه مل يضبط العقيدة اليت كان عليها سلف هذه األمة.

"لمعة االعتقاد  ب  ا يسمى يف بعض النسخوأيض  "لمعة االعتقاد " هذا الكتاب تسميته ب 
 ."االعتقاد" ب من يسميه  ممنهو  ،كل حال هذه أشياء  فعلى .الهادي إلى سبيل الرشاد "

الذي ذكرته  -رمحه اهلل-واملقصود أن ترجع إىل كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،واملطلوب
ما هو منهج أئمة السلف يف ، ه العصريون باملنهجية يف التصنيفألنه مما يسمي ،الكم آنف  

وظهرت  ،؟ ألنه ملا وقعت الفرقة تأليفهاما الذي يقصدونه يف  ؟ تصنيفهم لكتب العقيدة
 تكلموا يفو  ،ملبتدعة يف أمور الدين الظاهرة والباطنةتكلمت او  ،ختلط احلابل بالنابلاالفرق و 

 ،واملتعلقة بكالمه ،ورسله و املتعلقة بأنبيائه -جل جالله-مسائل العقيدة املتعلقة بالرب 
احتاج  ؛تعلقة بالقدراملو ، تعلقة باليوم اآلخراملو  ،ة بأنبيائه ورسلهاملتعلقو  ،وأسائه وصفاته

. أهل السنة عن غريهمة اليت يذكرون فيها ما يتميز به فوا العقائد املختصر األئمة إىل أن يصنّ 
، أليب بكر اإلساعيلي أصول السنة"، "للحميدي  إىل "أصول السنة"فأنت إذا نظرت مثال  
-قد أودع اإلمام الاللكائي و  ،أمحد بن حنبل"أصول السنة" لإلمام ، "أصول السنة" للمزين

ا مل" اجلماعةعتقاد أهل السنة و إشرح أصول "ابه مجلة من هذه العقائد يف كت -رمحه اهلل تعاىل
يدة رير عققرأيت أهنم يعتنون بت ،ابعضها مطبوع مفرد  و  كثريا    إىل األئمة شيئا   بأسانيده رواه

هبذه األبواب على مقتضى ما  -تعاىلارك و تب-يدينون اهلل السلف فيذكرون ما يعتقدونه و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  فإن شيخ اإلسالم من أهل االستقراء ؛-رمحه اهلل تعاىل-ذكره شيخ اإلسالم 

م أن مرادهم حىت نفه ،ص لنا الطريقة املتبعة يف التصنيف يف العقيدةفلخّ  ،التام هلذا الباب
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ة قيدع ضبطأي هي تقرير عقيدة السلف و  ؛تقرير عقيدة السلفملتون املختصرة هي ايف 
 .-اهللرمحه – ا ذكرنا ذلك يف كالم شيخ اإلسالمكم  ،من العقائد غريهاالسلف بتمييزها عن 

يف  -تعاىل رمحه اهلل-نتقد فيه احلافظ ابن قدامة املقدسي أ ،عتقادلمعة اإلهذا الكتاب 
  :يف مواضعها املناسبة هلا فمن ذلك -إن شاء اهلل تعاىل-سنذكرها  ،مواضع منه

 ِلَمْعَناهُ  اَلت ََّعرُّضِ  َوتَ ْركُ  َلْفظًا، ِإثْ َباتُهُ  َوَجبَ  َذِلكَ  ِمنْ  َأْشَكلَ  َوَما" :قوله  " 

   َواَل  َكْيَف، اَل  ِبَها، َوُنَصدِّقُ  ِبَها، نُ ْؤِمنُ "  :ا و هذا هو االنتقاد الثاينو قوله أيض 
 ." َمْعَنى

 َفَدلَّ َعَلى َأنَّ لِْلَعْبِد  " قوله: -عليه رمحة اهلل-وضع الثالث الذي انتقد عليه و امل
 .إىل آخر كالمه ِفْعالً وََكْسًبا، ُيْجَزى َعَلى ُحْسِنِه بِالث ََّواِب"

  انتقد عليه أنه قال ،وهذا جممل ما رأيته يف الشروح -رمحه اهلل-ا انتقد عليه أيض  و " 
"  َقِديم   ِبَكاَلم   ُمَتَكلِّم   أَنَّهُ  تَ َعاَلى، اَللَّهِ  ِصَفاتِ  َوِمنْ  " قال"  َقِديم   ِبَكاَلم   ُمَتَكلِّم  

 .رابع مما انتقد عليه وتعقب فيه ا موضعٌ فهذا أيض  

 َلةِ  َأْهلِ  ِمنْ  َأَحًدا ُنَكفِّرُ  َواَل  " :هو قوله و املوضع اخلامس  ُنْخرُِجهُ  َواَل ، ِبَذْنب   اَْلِقب ْ
ْساَلمِ  َعنْ  نا ما ذكر يف بيّ  -اهلل تعاىلإن شاء -إذا أتينا على هذه املواضع "  ِبَعَمل   َاإْلِ

تمل أم أنه ال حي ؟ هل هذا الذي ذُكر له وجه أو اجتاه من الصوابو  ،هذا املعىن
َصنف ؟ التخطئةالنقد والنقض و 

ُ
َصنف. ،هذا ما يتعلق بامل

ُ
 أو هو أهم ما يتعلق بامل

هي البلغة  "اللمعة" :و لعلنا نشرع يف مقدمة صاحب املنت بعد الكالم على عنوان الكتاب
ن يذكر مجيع أصول اعتقاد فإنه مل يرد أ، البلغة من الشيء :منهاين كثرية و هلا معا ،من الشيء

عتقاد املطابق ملذهب البلغة من اإل ":لمعة االعتقاد"يف قوله  هو على هذا فاملعىنو  ،السلف
  .-عليه رمحة اهلل-مة ابن عثيمني كما يف شرح العال ،-رضوان اهلل عليهم-السلف 

يف -ألنك تقول  ؛إال ففاسدو  ،فإن طابق الواقع فصحيح ،جازم ذهينٌ حكم  ":االعتقادو "
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يف الصحيح و  ،عتقاد األشاعرةإهذا  ،املعتزلة عتقادإهذا  ،عتقاد اجلهميةإهذا  -الفاسد
عتقاد مل يكن اإلولفظ العقيدة و  .عتقاد أئمة السلفإهذا  ،ل السنةعتقاد أهإهذا تقول: 
ا كما قال ابن أيب داوود إال أهنم قد استخدموه أيض   ،بكثرة يف طبقة األئمة املتقدمني معروفا  

عقيدة "ية الصابوين لكتابه و كذلك تسم "إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه": -رمحه اهلل-
د املتأخرين  ا فيه نوع من الكثرة باالستعمال عنهذا أيض  و  "،صحاب احلديثأالسلف 

 بكثرة فصار هذا اللفظ مستعمال   ،العقيدة الطحاويةو  ،والعقيدة احلموية ،كالعقيدة الواسطية
ما ذكرته لك من  ييعنون به ما يتعلق باألبواب اليت ذكرها شيخ اإلسالم فو  ،عند املتأخرين

 .يطلقون االعتقاد على هذه األبوابيعين أهنم  ؛كالمه يف شرح اإلصفهانية

ما يعليها ف قد تكلمنا ؛بسم اهلل الرحمن الرحيمبقوله  كتابه  -رمحه اهلل تعاىل-املصنف  أابتد
تعانة وبركة اس :-كما يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب-أن البسملة تقدم من الدروس و 

 . هذا مفرد أضيف إىل اهلل "اسمو "لالستعانة  "فالباء"

( اهللهلل، و) ( هذا مفرد أضيف إىل اهلل، فإن املسمِّي مسمِّ بكل اسماسمفالباء لالستعانة، و)
 اسم اهلل األحسن، الذي إليه مرجع مجيع األساء والصفات.

تبارك -أسائه، وفيهما صفة الرمحة هلل  ( اسم منالرحيم( اسم من أسائه، و)الرحمنو) 
 .-وتعاىل

دره ا، وقّ وهذه اجلملة، مجلة اجلار واجملرور، هلا متعلَّق، واملتعلَّق حمذوف، قدَّره البصريون اس  
، وبكل  ورد القرآن، وظاهر اختيار شيخ اإلسالم أنه يرجح أن املتعلق من الكوفيون فعال  

حون أن وغريه من أهل العلم يرجّ  -عليه رمحة اهلل-ألهنا أثبت، والشيخ ابن عثيمني  األساء؛
ا، ر  هذا القول فإن الفعل يكون متأخ؛ ألن األصل يف العمل األفعال، وعلى ق فعلٌ املتعلَّ 
،  (بسم اهلل أقرأ)ي عند القراءة مراده مِ ، فاملسَ ا، كما هو معلومٌ ا، ويكون مناسب  ن خمتص  ويكو 

 .(بسم اهلل آكل)، (بسم اهلل أكتب)كذلك يف الكتابة 
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 :-رمحه اهلل تعاىل–قال 

 

 

 

أن يبدأ املصنف كتابه أو  ؛هذا ُيسمى عند البالغيني برباعة االستهالل، وبراعة االستهالل
عتقاد، ذكر ملا كان الكتاب يف اإلقصوده من أول الكتاب إىل آخره. و نظمه مبا يدل على م
هو  -جل وعال-ت النقص، وأنه عن صفا -تبارك وتعاىل-تنزيه الرب و ما يتعلق بالعقيدة، 

 املعبود.

الثناء على هو كما ذكرنا يف دروس ماضية، أن أكثر العلماء يفسرونه بقوهلم:   :(اَْلَحْمدُ )و
 اجلميل االختياري.

وتلميذه ابن القيم فإهنما يعرفان احلمد بأنه:  -رمحه اهلل تعاىل-وأما شيخ اإلسالم ابن تيمية  
 وتعظيمه. ذكر صفات احملمود مع حمبته 

يف كتابه "الوابل الصيب" فائدة متعلقة هبذا املعىن راجعة  -رمحه اهلل-وأفاد احلافظ ابن القيم 
فيما يرويه عن  -عليه الصالة والسالم-إىل حديث أيب هريرة الذي خرَّجه مسلم عن نبينا 

َ  بَ ي يِن  الصَّاَلةَ  َقَسم تُ ((ربه:  ِ  َعب ِدي َوبَ ني  دُ   ال َعب دُ  قَالَ  فَِإَذا َسَألَ  َما َولَِعب ِدي ِنص َفني  م   لِلَّهِ  احلَ 
 َعَليَّ  أَث  ىَن  تَ َعاىَل  اللَّهُ  قَالَ   الرَِّحيمِ  الرَّمح َنِ   قَالَ  َوِإَذا َعب ِدي محََِدين  تَ َعاىَل  اللَّهُ  قَالَ   ال َعاَلِمنيَ  َربِّ 

ينِ  يَ و مِ  َماِلكِ  قَالَ  َوِإَذا َعب ِدي إذ ا، فأول احلمد ذكٌر هلل، وذكر )) َعب ِدي جَمََّدين  قَالَ   الدِّ
؛ ألنه لصفاته مع احملبة والتعظيم؛ ألنه إذا خال عن احملبة والتعظيم كان مدح   ا، فإذا ثُ ينِّ

مفاد ما ذكره  . هذا، فإذا زيد يف الثناء كان ذلك متجيدا  مأخوذ من الث َّين  كان ذلك ثناء  
 .-اهللعليه رمحة -احلافظ ابن القيم 

 ّ ُُو ّم ْْ اَلَّذي َل  ،اَْلَمْعبُوّد فّي ُكلِّ َزَمان   ،اَْلَمْحُموّد بُّكلِّ لَّسان   اَْلَحْمُد لِّلَ ْْ ََ 

ُّْمّه  َوتَنََزهَ ، اَْْلَْشبَاّه َواْْلَْنَدادّ  َجَل َع ْْ  ،َع ْْ َشأْن   َوَل ََْشَغُُهُ َشأْن   ،َمَكان  ّع

ُهُ اَْلُعقُوُل ، ْكُمهُ فّي َجّميعّ اَْلّعبَادّ َونَفََذ حُ  ،َع ْْ اَلَصاّحبَّة َواْْلَْوَلدّ  َل تَُمثُِّ

 .لتَْصّوَرّ َوَل تَتََوهَُمهُ اَْلقُُُوُب بّا ،بّالتَْفّكيرّ 
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تبارك -، وبكل لسان مقال؛ فإن الرب حالٍ  يعين بكل لسان (اَْلَمْحُموِد ِبُكلِّ ِلَسان  )يقول: 
ِبيَحُهم  قال يف كتابه الكرمي:  -وتعاىل َقُهوَن َتس  ِدِه َولَٰ ِكن الَّ تَ ف  ٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح حِبَم  ﴿ َوِإن مِّن َشي 

ِبيَحُه﴾﴿ُكلٌّ َقد  وكما قال:  ،[44]اإلسراء:﴾   . [45]النور: َعِلَم َصاَلَتُه َوَتس 

يف كل زمان؛ ألن العبادة تنقسم  -جل جالله-يعين املعبود ( زََمان   ُكلِّ  ِفي اَْلَمْعُبودِ ) قال:
 إىل قسمني:

   َر ِض ِإالَّ ، عبادة كونية َقَدرية، ال خيرج عنها أحد أبدا ﴿ِإن ُكلُّ َمن يف السََّماَواِت َواأل 
َٰ ِن َعب د ا﴾   وهذه عبودية اضطرارية. [33]مرمي:آِت الرَّمح 

  وعبودية اختيارية، وهي عبودية أهل التوحيد، عبودية قدرية شرعية، وهي عبودية
رمحه اهلل –يذكر املصنف املؤمنني لرهبم الذي ال خيلو من علمه مكان، كما س

َأملَ  تَ َر َأنَّ اللَّ َه يَ ع َلُم َما يف السََّماَواِت َوَما يف ﴿ا يتعلق بصفة العلم، يف م -تعاىل
َر ضِ  ؛ ألن )ما( هنا يف املوضعني اسم موصول، واألساء املوصولة [5]اجملادلة:  ﴾األ 

 تفيد العموم، فال خيرج عن علم اهلل شيء.

هو الذي يقلب أمور العباد، كما  -تبارك وتعاىل-ألنه ( َشْأن   َعنْ  َشْأن   َيْشَغُلهُ  َواَل قال: )
ا، ا، ويفقر غني  ، يعين يغين فقري  [23]الرمحان: ﴾ ُكلَّ يَ و ٍم ُهَو يف َشأ نٍ ﴿: -جل جالله–قال 

 ا، إىل آخره.، ويذل عزيز  يعز ذليال  

والشبيه أعم من املثيل، واملثيل  ؛هذا مجع شبيه، يعين الشبيه :(َاأْلَْشَباهِ  َعنْ  َجلَّ قال: )
 من مجيع الوجوه، كما  أو مماثال  ه ال يشرتط أن يكون ممثال  مُمثل، واملَشبِّ  أخص، فكل ُمشبهٍ 

 منزه عن األشباه. -تبارك وتعاىل-وم مدروس يف كتب البالغة، فالرب هو معل

َفاَل جَت َعُلوا لِلَّ ِه ﴿، نظري والشبيهال لىيطلق عا واألنداد مجع ِند، وهو أيض   :(َواأْلَْنَدادِ قال: )
 " أي مبشابه ونظري.ولست له بند، "[22]البقرة: ﴾ أَنَداد ا
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والصاحبة هي الزوجة، واألوالد معروفون؛ ألن الولد جزء  :(َواأْلَْواَلدِ  اَلصَّاِحَبةِ  َعنْ  َوتَ نَ زَّهَ )
 -رك وتعاىلابت-لوالد حيتاج إىل الولد، والرب من الوالد، وبَعض منه، وآخذ بصفاته؛ وألن ا

والنصارى ملا  [36]التوبة:  ﴾ُعَزي  ٌر اب ُن اللَّ ه﴿ا لقول اليهود ملا قالوا: منزه عن ذلك كله، خالف  
 .[36]التوبة:  ﴾ال َمِسيُح اب ُن اللَّ هِ ﴿قالوا: 

، فالقدر -تبارك وتعاىل–قَدرُه  ؛هنااملراد حبكمه (، اَْلِعَبادِ  َجِميعِ  ِفي ُحْكُمهُ  نَ َفذَ وَ قال: )
 ا.أبد   جاٍر على مجيع العباد، وال خيرج عنه أحدٌ 

 .(.بِالتَّْصوِيرِ  اَْلُقُلوبُ  تَ تَ َوهَُّمهُ  َواَل  بِالت َّْفِكيِر، اَْلُعُقولُ  ُتَمث ُِّلهُ  اَل قال: )

م، الذي هو جريان الفكر يف الشيء، و تَ تَ َوهَُّمهُ  اَل )  كذلك التصوير الذي ( من الَوَهم أو الوه 
 قطع القلوب هنا عن التصوير، فضال   -رمحه اهلل تعاىل-هو الوصول إىل احلقيقة؛ فاملصنف 

عن التعبري أو احلكم؛ ألن احلكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا كان العباد عالقتهم 
، فكيف حيكمون عليه، وحيكمون على أسائه -جل وعال-عة بأن يتصوروا الرب مقطو 

 فإن احلكم أشد إحالة، فالتصوير منقطع عنهم، فكيف وصفاته، فإذا كان التصوير حُماال  
كلُّ ما خطر ببالك فاهلل ": -رمحهم اهلل-كم أو التعبري، وهلذا قال السلف يصلون إىل احل
 . "-جل جالله–ال يعلم ماهو إال هو "، وكما قال بعضهم: خالف ذلك"

 :عن الوصول إىل إدراك كنه صفاته د وعقول العباد قاصرةهذا مما يدلك على أن قلوب العباو 

 ال تبلغ األوهام كنه ذاته    وال ُيكيِّف احِلجا صفاته

–الدليل على ذلك كله، يعين على املتقدم كله، وهو قوله  -رمحه اهلل تعاىل-مث ذكر املصنف 
ءٌ ﴿: -تعاىل ، وهذه اآلية سيكررها [55]الشورى: ﴾ َوُهَو السَِّميُع ال َبِصريُ  ۖ   لَي َس َكِمث ِلِه َشي 

إن شاء اهلل -اضع، وسنتكلم عليها يف هذه الرسالة يف مواضع عدة، تزيد على ثالثة مو 
متام األربعني دقيقة على التقريب،  . هبذا يكون قد انتهى وقت الدرس إىليف أماكنها -تعاىل
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أو مع الرتمجة كثري مع القراءة   احلمد هلل رب العاملني يف ما حصل خريٌ ينتهي وقته، و 
 .لمصنفل

                    ورد : لقراة يف كتاب الشيخ العالمة أمحد بن حيي النجمي يف املمن اعتدنا عليه اونأخذ ما 
         :بسم اهلل الرمحن الرحيم

يف كتابه املورد العذب  -عليه رمحة اهلل ومغفرته-عالمة الشيخ أمحد بن حيي النجمي القال 
فما الذي " قال:  -عليه رمحة اهلل-حاديث اليت ساقها األ الزالل بعد أن ذكر ما يستفاد من

وسهر  ،صالحات في المشاعر المقدسةإوكذلك ما تقوم به الدولة من  ،تنقمونه منها
والمحافظة على سالمتهم إلى  ،وإرشادهم ،والمحافظة عليهم ،على مصلحة الحجيج

فما الذي تنقمون منها وقد فعلت  ،ديوان صالحات التي ال يحصيهااإلذلك من  غير
من خرج من )) :-صلى اهلل عليه وسلم-؟ ألم تسمعوا قول رسول اهلل  ما فعلت

من )) :-صلى اهلل عليه وسلم-وقوله ( السلطان قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية(
ات وليس في عنقه بيعة مات ميتة خلع يدًا من طاعة جاء يوم القيامة وال حجة له: م

 (؟(جاهلية

؟ أتتركون أوامر  أين أنتم أيها الناقمون من هذه األحاديث الصحيحة الصريحة الكثيرة
ب عليها الكريم الذي أوجب اهلل عليكم طاعته، ورتّ  -صلى اهلل عليه وسلم-النبي 

يا عباد اهلل من ؟ أين أنتم  وتطيعون من ليس بمعصوم من الخطأ والزلل ،محبته وجنته
قوله تعالى: }يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم{ ومن 

 {قوله تعالى: }فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
  -صلى اهلل عليه وسلم-أتطيعون رؤساءكم في منازعة األمر أهله، وتعصون رسول اهلل 

وأن ال )): حذركم من منازعة والة األمر أمرهم كما في حديث عبادة بن الصامتالذي 
 ؟  ((ننازع األمر أهله، إال أن ترو كفراً بواحاً معكم من اهلل فيه برهان
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أو رأيتم كفراً بها ا فهل رأيتم عند المسئولين في دولتنا إسالمًا وتحكيمًا للشريعة وحكمً 
 ؟ بواحاً وتركاً للصالة

ناس: احمدوا اهلل واشكروه على ما أنتم فيه وأنتم في نعمة عظيمة يغبطكم عليها أيها ال
لئن شكرتم ألزيدنكم {، و اعلموا أن اهلل يقول: } ،اصي والدانيقبها ال ويحسدكم

 {.ويقول: }إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

الدراسة فيها كانت وال زالت على ، أن اا والحقً نحن نعلم ما كانت عليه المملكة سابقً  
أليس التخطيط  ؟ المنهج السلفي الذي يحرم الخروج على الوالة فما الذي حولكم عنه

فحصل ما  ،وقلب أفكاركم رأسًا على عقب ،السري الرهيب الذي غسل أدمغتكم
؟ إن المنهج اإلخواني بجميع فصائله من سرورية وقطبية وجماعة تكفير وحزب  حصل

ير وغير ذلك كلها تتفق على الفكرة الحركية الحزبي الثورية، كلهم يدعون جهاد وتحر 
ن كانوا إهم قد اكتملت و إلى التخطيط السري والخروج المفاجئ عندما يرون قوت

والصحف شرطة في األوإن من تبع تصريحاتهم ، ون أنهم من أهل السنة  والجماعةيدع
على الوالة  جمتفقون على جواز الخرو يتبين له منها أنهم جميعا  ؛والمقاالت والكتب

ا موحدين يقيمون الصالة ويحكمون شرع اهلل، وإليك هذا الخبر من  وإن كانوا جميعً 
كتاب الطريق إلى جماعة المسلمين قال في صفة العضو النقيب البند السادس: 

الذي ال يستعجل الشئ قبل أوانه، فال يستعجل الثمار قبل نضجها، ألن من استعجل "
ئ  قبل أوانه عوقب بحرمانه، فنحن ال نستعجل إعطاء الصفة إالبمقدار النضج وال الش

ولن نستعجل تنفيذًا لم يأت دوره، ولن نستعجل  نستعجل تنظيمًا قبل وجود لوازمه،
وقال في الصفحة التي بعدها في شروط العضو  ا"إقامة الدولة قبل استكمال شروطه

والمكره والمنشط  ،الطاعة في العسر واليسريعطي البعة على النقيب: "الثامن أن 
 "للجماعةقة عن األنظمة  المعتمدة منبثللقيادة ال
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إنه يعني  "؟وال نستعجل الثمرة قبل نضجها"أتدري أخي المسلم مالذي يريد بقوله: 
بالثمرة: األتباع، ويعني بالنضج: اكتمال القوة ولم يكن هذا المبدأ هو مبدأ القاعدة، 

تباع هذا المنهج في الدولة السعودية وأرض الحرمين، ألن الدولة في وأنه ترك من أ
أرض الحرمين دولة مسلمة مائة في المائة؛ بل إن أتباع هذا المنهج وفروعه يسيرون في 

فاستمع إلى قول سلمان العودة في شريطه )هموم فتاة ملتزمة( حيث  ،نفس الطريق
دور  ، أعني أنينتهي انتهى أو كاد المجردة قد يقول: "إنني أعتقد أن زمن الشكوى

الخيرين والخيرات، ال يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهات المختصة، حصل  
 .كذا.. وحصل كذا.. وحصل كذا

إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد الشكوى فقط قد انتهى "والقائل سلمان :  أقول  
أواًل: لو كان هناك إصرار من القمم  -أو كاد ينتهي ألسباب أهمها-ألسباب أهمها 

ال يمكن ثانياً: ضغوط الناس  .على منع ريح التغيير والفساد ألحكموا غلق النوافذ
 ،اآلن ونحن في عصر صار للجماهير فيه تأثير كبير إهمالها بحال من األحوال

 فأسقطوا زعماء وهزوا عروشاً، وحطموا أسوارًا وحواجز، وال زالت صور العزل الذين
قام االنقالب األخير الذي  في االتحاد السوفيتي بعد ما بصدروهميواجهون الدبابات 

؛ بل بعشرات بات باآلالفوال زالت صور أؤلئك العزل يتدافعون في وجوه الدبا، فشل
ا في وجه ذلك اآلالف حتى استطاعوا وهم ال يملكون رصاصة واحدة أن يقفو 

على الهواء في  ن وقد رآها العالم كله حيةً الزالت ماثلة لألذها، االنقالب ويفشلوه
شريط هموم فتى  ا فيسبحان اهلل هذ، -نيعني كالم سلما- نتهىوغربه "اشرقه 
في  -إن شاء اهلل تعالى-أتي عليه بعد ذلك رد الشيخ على ما ذكره ن).....(، ملتزمة

له آوصلى اهلل على نبينا محمد وعلى  ،والعلم عند اهلل ،انتهى وقته ألنهقادم  جلس  م
 .وصحبه أجمعين
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 األسئلة

 ؟ اهلل إليك مديقول السائل ما معنى أح -إليكم و-السؤال: أحسن اهلل إليكم

وهذه اللفظة قد جاءت مجلة من  ،أذكر أنه قد توجه هذا السؤال من قبل هذا الجواب:
أهنا إما أن تكون  -واهلل أعلم-يف استعماهلا، والظاهر  -رمحهم اهلل تعاىل-اآلثار عن السلف 

، وهذا الذي يقصد إليه أكثر -تبارك وتعاىل-ا على ظاهرها؛ أي أنه خيربه بأنه حيمد اهلل خرب  
ليس على  وإما أن تكون خربا   ،-جل جالله-أي أنه من باب التحدث بنعمة اهلل  ؛الناس

تبارك -ذكره بأن اهلل و يُ  -جل وعال-أن حيمد اهلل كأنه يأمره   ،ظاهره وإمنا يراد به األمر
 حممود، فقم أنت بذلك. وكأنه يقول امحد اهلل تعاىل. -وتعاىل

استشكلت قولكم إلى  -أحبك اهلل الذي أحببتنا فيه -السؤال: يقول أحسن اهلل إليكم
آخره عند شرحكم لقول المصنف" ال يشغله شأن عن شأن" ألن ذلك حسب قولي 

 ؟ يوهم بأن أفعال اهلل لها آخر -اهلل أعلمو -القاصر 

بارك اهلل فيك، وال حيتمله اللفظ، يعين إىل آخر -ا ال ليس هذا مقصودا وال مراد   الجواب:
هلذا جرت عادة املصنفني أهنم  ،ما ذكره املصنف، يعين إىل آخر كالم املصنف املذكور

يقولون مثال "...اآلية" "....احلديث" "...إخل" "...إىل آخر" ويقصدون بذلك اقرأ أو اسع 
 فال حيتمل هذا اللفظ بارك اهلل فيك. ،ا على فعل حمذوفألنه يكون منصوب  

لم أفهم معنى اللمعة وال معنى البلغة  -وإليك-السؤال: يقول أحسن اهلل إليكم 
 .-وأنت حفظك اهلل-ظكم اهلل حف

ينبغي أن يعلم أن مسألة الرتادف بني األلفاظ هذه ال وجه هلا وليست  طبعا   الجواب:
صحيحة على اإلطالق، فليس هناك ترادف مطلق بني لفظني خمتلفني، وإمنا عندما يقول 
العلماء من أهل اللغة أو من غريهم إن معىن كذا كذا يريدون تقريب املعىن إىل الذهن باللفظ 
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 ،ولذلك يقال واملعىن الذي يقربه ،. هذا هو املعىنستعماال  املعتاد، اللفظ الذي هو أكثر ا
أن معىن ب فيأتون بلفظ آخر مع أن هذا اللفظ له داللة أخرى. فإذا قلنا مثال   ،ويقرب هذا
هذا هو معىن البلغة، واللمعة حتمل هذا  ، الشيء الذي يبلغ اإلنسان مرادهيعين ؛اللمعة البلغة

أو  ،أو هبذا املقال ،هنا تبلغ اإلنسان إىل مراده يف هذا املوضعاملعىن ويتضمنها هذا املعىن؛ أ
 ، وما أشبه ذلك.أو هبذا الطعام ،أو هبذا العيش ،انهبذا املك

 -وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته -السؤال: يقول السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ود في كل زمان ولم من فضلكم لم اقتصر المصنف رحمه اهلل في كتابه على ذكر المعب

 يذكر في كل مكان؟ 

"المعبود في  ؟... أي نعم.  ؟... أمل نشرح هذا قبل قليل أمل يذكر يف كل مكان الجواب:
 يف ذلك. -تبارك و تعاىل-هو مل يذكر املكان. العلم عند اهلل  كل زمان"

لم أفهم قول المصنف" ال تتوهمه القلوب  -وفيكم -السؤال: بارك اهلل فيكم
 ما معنى التصوير؟ .وير"بالتص

ال طائل حتتها إال  -كما يقولون- يد أن نتخوض يف بعض األشياء اليتحنن ما نر الجواب:
 :أو معرفتها هلا أنواع كثرية ،مبا يقتضيه املقام عن املصنف. هم جيعلون النسب بني احلقائق

إال أن  ؛العلماءاملنطقية اليت ترتدد عند و التصديق؛ وهذه من املصطلحات  ،منها التصوير
النافع منها عندما يقولون احلكم على الشيء فرع عن تصوره؛ مبعىن أن تصورك للشيء، أن 

فهو يقول بأن  ،كمتتصور حقيقته، أن تتصور ما يدخل فيه وما خيرج عنه، يوصلك إىل احلُ 
 ،اال ميكن أن يصل إىل القلوب، ال ميكن أن يصل هذا أبد   -جمرد الوهم- القلوب ال تتوهم

أو ما أشبه  ،أو تومهه ،يقع فيها الوهم بصفاته وبأسائه وبذاته إىل آخره مما يتعلق بالتصويرف
ب بني هذه األشياء املتصورة. وأخشى أن سَ نوع من إدراك النِ  ؛ذلك. فالتصوير على هذا
لكن ما ذكرته لك إن شاء اهلل يقرب لك املعىن  ،-كما يقولون-ا أكون زدت األمر غموض  
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الذي هو إدراك الصفات املفردة مث بعد ذلك احلكم  ؛حقيقة التصويرو  ،التصوير يف معىن
 عليها.

را، للحمد بقولهم ا لتعريف بعض أهل العلم، جزاكم اهلل خيً السؤال: يقول نود توضيحً 
 هو الثناء على الجميل االختياري.

اجع إىل اختيار فاالختياري الذي هو ر  ،يعين الذي خيرج عن االضطرار يف األفعال الجواب:
احملمود على أفعاله. هذا ما يذكرونه يف التعريف باحلمد؛ بأنه الثناء على اجلميل االختياري. 

فإهنم ال يدخلونه يف هذا الباب  ،أو ما أشبه ذلك ،والتكوين ،أما ما عدا من جهة اخللقة
 الذي هو تصوير اإلنسان يف خلقته أو ما أشبه ذلك.

 ته باللمعة؟السؤال: يقول ما سبب تسمي

ليبني  ؛-غفر اهلل يل ولك- ، سى كتابه باللمعة-رمحه اهلل-هذا ما أراده املصنف  الجواب:
سافر يوإمنا أتى إىل بلغة مثل بلغة املسافر؛ الذي  ،أنه مل يأِت على كل ما يتعلق هبذا الباب

 ا يبلغه.يأخذ زاد  

 ؟ السؤال:هل لكل كتاب مقاصد

ما عندنا شك يف هذا، علم هذا أو  علم هذا أو مل يعلم ما عندنا شك يف هذا، الجواب:
أو حيدث إال وله مقصد  ،أو أن خيطب ،مل يعلم، فما فائدة أن يتكلم اإلنسان أو أن يكتب

قاصد يف مجع كتبهم، هلم م ،والعقيدة ،واحلديث، واملصطلح  ،فيه الذين كتبوا يف النحو
به ذلك هلم مقاصد يف ما مجعوه وما  وما أش ،والقصص ،والشعر ،األدبيف الذين كتبوا 

 كتبوه.
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 -وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته- يقول السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتهالسؤال: 
، قلتم في -وأنتم كذلك-ونفع بكم وبعلمكم ، بارك اهلل فيكم -وحياك-  حياكم اهلل
فإذا  ،أقرأأو بدأ ابسم اهلل  :متعلق بجار ومجرور محذوف فعال يكون مثالأن الالبسملة 

 .له اًل اا أرجوا منكم مثقدرناه اسمً 

بسم اهلل كتابيت، بسم اهلل كالمي، بسم  ،ساءألن املصادر من األ ،بسم اهلل قراءِت الجواب:
ألن املصادر   ،-وأنت وفقك اهلل ملا حيّبه ويرضاه-وما أشبه ذلك هذه أساء  ،اهلل خطابيت
ِم اهلل جُم رَاَها َوُمر َساَهاَوقَاَل ﴿ من األساء،  [45اآلية  هود] ﴾ارَكُبوا ِفيَها ِبس 

هل يجوز  ،انفعنا اهلل بعلومكم جميعً  ،يقول السالم عليكم ورحمة اهلل و بركاتهالسؤال: 
 أم هذا خاص بتالوة القرآن فقط؟، ابتداء الكالم والتأليف باإلستعادة والبسملة معا 

جيعلون  ، ةكره العلماء هو البدء بالبسملة واحلمدلغاية ما يذ  ، هبذاال أعلم قائال   الجواب:
– ومنهم ،منهم من يقتصر على أحدهاو  .احلمدلة ابتداء  إضافياو  ،البسملة ابتداء  حقيقيا

منهم و  ،األصول ذلك يف شرح الثالثة كما ذكرنا  ،من يقتصر على البسملة -من العلماءيعين 
 ،منهم من جيعل البسملة يف املكتوبواألمر يف هذا واسع، و  ،من يضيف إليها احلمدلة

 احلمدلة يف ال منطوق.و 

ال يخلو من علمه  ما معنى قوله -و إليكم-يقول أحسن اهلل إليكم السؤال: 
 نرجو زيادة توضيح ؟ .مكان

يعين ال خيلو ، [55احلج اآلية  ] ﴾ َأمَل تَ ع َلم  َأنَّ اهلل يَ ع ُلُم َما يف السََّماِء واأَلر ضِ ﴿ الجواب:
-تبارك و تعاىل-ال خيرج شئ عن علمه ف ،وكل زمان ،أي أّن اهلل يعلم كل مكان ؛من علمه

ُقُط ِمن َوَرقٍة إالَّ يَ ع َلُمَها َواَل َحبٍة يِف ظُُلَماِت اأَلر ِض َواَل َرط ٍب َواَل ياَِبٍس ِإالّ  يِف  ﴿:  َوَما َتس 
 -تعاىلتبارك و -هل السنة يدينون اهلل أن إهذا معىن ظاهر ف، [13 اآلية األنعام] ﴾ِكتَاٍب مُبنيٍ 

 .تعاىل اهلل عما يقولون علما كبريا   ،الذين يقولون بعدم علمه باجلزئيات ،ا للمعتزلةخالف   ،هبذا
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حزنا على معظم نكون قد  ،افهمً ا و يقول هل إذا ضبطنا هذه العقيدة حفظً السؤال: 
 ؟عقيدة أهل السنة والجماعة 

سائل أّن من ضبط هذه املتون املختصرة فقد أخذ مجهور م ،نعم بال شك الجواب:
احلائية،  عتقاد أو مقدمة ابن أيب زيد القريواين أو الواسطية أوسواء كتاب ملعة اال ،عتقاداال

 من مجهور هذه املسائل . -تبارك و تعاىل-ما يسره اهلل  ذإذا أتقنها و حفظها أخ

ل هي من األصول أم هي من على المصنف ه نتقديقول بالنسبة لألمور التي االسؤال: 
 ؟الفروع

 تعرفها إن شاء اهلل يف وقتها. الجواب:

يعني كيف  ،يقول أحسن اهلل إليكم مالمقصود بقول المصنف بكل لسانالسؤال: 
 ؟لسان حال و لسان مقال

 ،سان احلال الذي ال نطق لهلو  ،يسمع له صوت ،املقال الذي ينطقيعين لسان  الجواب:
 .مال نعلم نطقه هذا ما يدل عليه كالمهو 

 ؟ مزيد توضيح لمعنى البلغة من الشئيقول أحسن اهلل إليكم هل من السؤال: 

 ،أنت إذا سافرت اىل مكان حتتاج فيه اىل مائة دينار ؛الذي يبلغك إىل مقصودك الجواب:
 د عليها، هذه البلغة .يو ال تز  ،تصرف مائة الدينار ،تأخد مائة دينار

 ؟ لماذا ذكر الشيخ الشبه و لم يذكر المثلالسؤال: 

أهّنم يستخدمون  -رمحهم اهلل-الذي جرى عليه كالم أكثر األئمة من السلف  الجواب:
 ،على هذه املسألة تعاىل تكلم  -رمحه اهلل-واملشبهة والشبه، وإن كان شيخ اإلسالم ، التشبيه

و هو الذي دّل عليه الكتاب والسنة وقد  ،هو األوىل ،أو التمثيل ،قال بأن التعبري باملثلو 
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من شبه اهلل بخلقه  " :أنه قال ،-شيخ البخاري رمحه اهلل-جاء عن معني بن محّاد اخلزاعي 
 . -رمحهم اهلل-مستعمل بكثرة عند األئمة ، االصطالحوهذا  ،ستعمالو هذا اال "كفر

بارك  -بركاتهوعليكم السالم ورحمة اهلل و -السالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته السؤال: 
وهل  ،ال تتوهمه القلوبتمثله العقول و  ال -رحمه اهلل-قال المصنف  :اهلل فيكم
 يران أم ماذا ؟االعقل شيئان متغالقلب و 

صولي  ي ن وغريهم مجهور العلماء من األو  ،خالف بني أهل العلمهذه املسألة فيها  الجواب:
-يقذفه اهلل  أن العقل نورٌ و  ،على أّن العقل يف القلب،  -ا من حمققي أهل السنةوخصوص   -

يقذفه  رأنه نو   يعين-هذا الذي سعت  ،فهو جزء من القلب ؛يف قلب العبد -تعاىلتبارك و 
لنا يف شرح املوافقات يقرره  ديانابن غ يخنا العالمةعت شهذا الذي س -اهلل يف قلب العبد

تبارك -لذلك نسب اهلل و  ،ك يف القلب عند مجاهري العلماءأما العقل فإنه بال شللشاطيب، و 
 [46ية احلج اآل] ﴾فَ َتكوَن هَلُم  قُلوٌب يَ ع ِقُلوَن هبَا﴿ .األمور إىل القلوب -تعاىلو 

ستشكلت إطالق عبارة كل ما خطر ببالك ا -وإيكم–يقول أحسن اهلل إليكم السؤال:
 ؟ بصيرنه يخطر ببالي بأن اهلل متكلم وسميع و فاهلل بخالف ذلك، أل

ُلُغ األْوَهاُم  " تهامعرفة كيفيو  ،ال، املقصود من جهة معرفة الذات ،أخي ال يا الجواب: اَل تَ ب ْ
 احلكمي العالمة حافظشيخ مشاخينا لهو من السلم و كما ذكرت هذا البيت " ُكْنَه َذات ِهِ 

ُلُغ األْوَهاُم ُكْنَه َذات ِهِ  َجا ِصَفاتِ هِ        الَ تَ ب ْ  َوالَ ُيَكيُِّف احلِ 

، وعليم ،متكلمو  ،بصريو  ،سيع -جّل وعال-بل تعتقد أن اهلل  ،أما كونك خيطر ببالك
 .هذا الذي تعتقده ،جييئ يوم القيامةو  ،يأِتو  ،سماء الدنياالينزل إىل و  ،مستوي على عرشه

في   على إلسالمذكرتم رد شيخ ا -إليكمو –ذكرتم أحسن اهلل إليكم السؤال: 
إثبات تعطيالتهم  في بأقوالهاليوم  شاعرةاأليستدل كثير من كما األصفهانية   كتاب

 ؟ من الكتب التي تناقض عقيدتهم غيرهو ، كتابالهذا ببصفات اهلل أال يعلمون  
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و إمنا أهل  ،ال يلتفتون إليهو  ،هبال يعتنون و  ،ال يهتمون هبذايسألون، وهم هم  الجواب:
الذي أنه قال يكتبون  -كما جاء عند أيب حات ،كما قال عبد الرمحن بن مهدي-البدع 

طاء، شيخ يعين هؤالء يريدون أن يضعوا على الشمس غِ و   ،يرتكون الذي عليهمو  ،هلم
، ريب العظيمتياله املرات يثين عليهم سبحان كفروه وحاولوا اغاإلسالم الذي عّذبوه وسجنوه و 

رد ابن  كماكّفر بسببها شيخ اإلسالم  معركة صنفت فيها الكتب ومجعت فيها املؤلفات و 
ناصر الدين الدمشقي عليهم يف كتاب الرد الوافر على من زعم أن شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 يثىن عليهم أو ما أشبه ذلك .  مث يقولون أن ابن تيمية ،كافر

في يقول السالم عليكم ورحمة اهلل و بركاتة ذكرتم في شرحكم لهذا المتن السؤال: 
 ؟ عمان

  نعم تذكرت تذكرت هذا املنت كان قد جائين إخوة إىل الرياض من عمان الجواب: 
الرياض من أجل يف كان عندنا هنا ،يف جمالس يسرية مقتضبا   خمتصرا   فشرحته هلم شرحا  

يعين  السعودية،فأنا ال أعرف إال اليمن و  ، عمانا يفالتصحيح، هذا مل يكن الدرس معقود  
كان هذا الدرس هناك، فهبت فيها، السعودية املناطق اليت ذاليمن بعضها الذي سكنته و 

 -ند العلماءهذه اصطالحات ع-ذكرت هذا يف أكثر من موضع اإلبتداء احلقيقي يقولون و 
وما زاد عليها  ،تداء هو البسملةبأّن األصل يف اال ،بتداء اإلضايفيقولون اإلبتداء احلقيقي واال

رمحه -ذكرنا لكم احلافظ بن حجر فإنه إضافة إليها فيذكرون هذا، وهذه أمور اصطالحية، و 
ن يذكروا أصنفني على يف شرحه على البخاري فتح الباري ذكر بأهنا قد جرت عادة امل -اهلل

حقكم يف أنتم ما شاء اهلل يعين  ،أظن أّن الوقتالكتب و احلمدلة يف غريها، و البسملة يف 
يف الدرس نسارع الوقت على كل وال إىل الساعة و  ،يعين وقت األسئلة ال ينظر إىل الوقت

 سؤال املرسل هذا.الحال لعلكم تكتفون ب
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ما الفرق بين  ،بارك اهلل فيكم وفي علمكم -إليكمو –يقول أحسن اهلل إليكم السؤال: 
 ؟ التكييفو التأويل الفرق بين ما التشبيه والتمثيل و 

ذكرت لكم الفرق بني التشبيه   فال نعجل عليها ،بعض األشياء ستأِت معنا الجواب: 
ني املتماثلني يف أكثر الصور والتمثيل وهو أن التمثيل عند البالغيني يقتضي التكافؤ ب

 ،شبه بها بني املشبه واملال يقتضي تكافئ   واألفراد وما أشبه ذلك، بينما التشبيه ،حكامواأل
ألن بينها فروق  ،وهذا حىت يف اصطالحات العلوم يقولون حنو كذا ومثل كذا وشبيه كذا

أما الفرق بني التأويل و والتمثيل أخص على هذا،  ،خفية دقيقة، لكن التشبيه أعم من التمثيل
يل إن كان املسؤول عنه اصطالح املتأخرين الذي ال يعرف ال يف لغة العرب التأو  ؛والتكييف

الذي اصطلح عليه األصوليون  ،وال بالشريعة وهو صرف اللفظ عن ظاهره اىل معىن غري مراد
أّن  ،وإمّنا الذي كان عليه عمل السلف واألئمة ،فإّن هذا اصطالح متأخر مل يكن معروفا

ن كما يف آلشئ إىل حقيقته، كان يتأول القر األول هو رجوع ااملعىن  ،التأويل له معنيان
واملعىن الثاين هو التفسري كما يقول احلافظ بن جرير يف كثري من مواضع   ،حديث عائشة
أما التأويل اّلذي هو صرف اللفظ عن  ،"تعالى كذا تأويل قولهفي والقول " كتابه التفسري

 .ومل يكن معروفا عند أئمة السلف ،متأخراصطالحا هذا  ،ظاهره إىل معىن غري مراد
 ،فحقيقة التأويل التحريف ،التكييف تصور الشئ أو احلكم على كيفيته بأهّنا كذا وكذا
 .ا أو مثاال  وحقيقة التكييف أنّه نوع من التمثيل مبعىن أن جيعل للصفة كيف  

جعلنا األشباه  يقول أحسن اهلل إليكم :ماهما األشباه واألنداد وما معنى قولهالسؤال: 
 وهل بعدهما كلمتان مترادفتان ؟ واألنداد

لكّن النّد فيه نوع من  ،ومها متقاربا املعىن ،واألنداد مجع ندّ  ،هيبشباه مجع شاأل الجواب:
والتداخل يف  ،والشبيه فيه نوع من التشابه ،املساواة واإلشرتاك يف الصفات واخلصائص

وقضية الرتادف بني األلفاظ فيها كما سبق يف مسألة التمثيل  وإن مل يكن غالبا   ،اخلصائص
لعله إن شاء اهلل يأِت معنا يف درس البالغة وذكرنا هذا يف شرح مقدمة أصول التفسري عند  -

لفظني اإذا فارقت بني  ،ألّن العرب ال تعرف الرتادف -كالم الشيخ اإلسالم ابن تيمية عليه
نكتفي  -إن شاء اهلل تعاىل-وهبذا القدر  ،أحد اللفظنيبعىن شك وأهّنا تريد زيادة يف املفال 
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له وصحبه أمجعني. آوصلى اهلل على نبينا حممد وعلى  ولقاءنا الدرس القادم واهلل تعاىل أعلم
 سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.وال

 

 

 

 

   

 

 
 


